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Uma Aventura na Serra da Estrela
FICHA DE TRABALHO

Capítulo1
As gémeas e os amigos foram________________________. Viajaram
primeiro de comboio e depois numa carrinha conduzida pelo
senhor__________________. Os campos estavam______________________.
O motorista parou a meio deo caminho para lhes mostrar
________________________________.O grupo aproveitou para fazer
_________________________________. Seguiram rumo à Quinta de S.
Francisco por um____________________________________. O tempo
piorou e começou a____________________________.
Mais adiante entraram numa zona de____________________________.
E mais adiante ainda o carro____________________________. O senhor
Cristóvão preveniu que iam ter de_______________________________.
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Capítulo2
Pouco depois da meia noite____________________. O Senhor
Cristóvão levou o grupo para____________________________. Chico
arrombou___________________para poderem entrar. O Senhor
Cristóvão deixou-os porque resolveu_____________________. Todos
gostaram de ficar______________________. Não pensaram mais
__________________________, _____________________e_____________________.
Exploraram a casa começando por_______________________. A
seguir entraram numa__________________________________onde havia
_________________________________e________________________________. Nas
janelas______________________. No chão,_______________________________
À direita______________________________e por cima um quadro que
representava____________________________uma rapariga chamada
____________________________que tinha cabelos_______________________
e olhos azuis e estava vestida_____________________________________.
A volta continuou e passaram_____________________________________,
e pela______________________________, subiram ao andar de cima
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onde só havia________________________e não puderam
ir___________________________porque__________________________________.
De volta ao andar de baixo sentiram_______________________________
mas____________________________. Chico até quis_______________________
________________________________. Instalaram-se na____________________
e ficaram assustados porque lhes pareceu_________________________
e tiveram medo______________________________. Quando iam acender
a lareira, tiveram uma surpresa____________________________________.
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Capítulo3
Quem ajudou a descontrair foram________________________. Os
rapazes concluíram que os gemidos tinham sido________________.
E que as brasas tinham uma explicação simples, alguém
_____________________________.
Quando já estavam instalados, Chico resolveu___________________.
Já de volta, ouviu____________________. Os amigos__________________.
Faial farejou um___________________e encontrou____________________
João pegou-lhe ao colo e já em casa perceberam que era
______________________________. Deram-lhe tantas_____________________
que o Faial ficou_________________________. Cearam junto à lareira
e depois__________________________. Só_________________________ficou
acordado e teve a sensação de___________________________. Por isso
foi procurar__________________,____________________,__________________.
O que mais lhe interessou foi_________________________. Mesmo
assim leu e feicou a saber que_________________________.
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A certa altura ouviu_________________________________.
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Capítulo 4
O grupo despertou sobressaltado devido à chega de
_________________________. Ela também reclamava___________________
e disse que a casa pertencia_________________, que chegaram
pouco depois. Tratava-se de um casal____________________________.
O homem quis_____________________mas a filha______________________.
Felizmente chegou ___________________e puderam__________________.
O dia estava______________________e os campos______________________.
Viajaram em silêncio porque a montanha________________________.
Na quinta de S. Francisco foram recebidos pela___________________
que lhes tinha preparado_____________________e que lhes contou
histórias de_____________________. Sentiam-se felizes mas o Pedro
tinha pena de______________________. O Tio Manel falou-lhes sobre
______________________e todos perceberam que______________________.
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Capítulo 5
No dia seguinte de manhã foram____________________________.
Pedro realizou o seu sonho porque_____________________________. E
percebeu que estava________________________. Um rapaz novo que
vivia_____________________e era _______________________convenceu o
grupo a ir praticar ski_________________________por haver ali
____________________________. Quem se adaptou melhor ao desafio
da neve foi________________e quem se adaptou pior foi_____________.
Pedro voltou________________________viu o________________________a
_________________________. Ao fim da tarde, no hotel, estalou uma
bronca porque____________________.
Toda a gente foi obrigada a_____________________. O instrutor de
ski_____________________________. Toda a gente pensou
que_________________________mas o Pedro sabia que estavam
enganados porque_________________________. Tentou informar o
gerente mas ninguém o ouviu e ele distraiu-se quando
___________________________________.
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Capítulo 6
O Tio Manel levou-os de volta para a____________________________.
Os noticiários relataram o caso e disseram que a polícia
desconfiava ser o roubo obra da______________________. No dia
seguinte foram_______________________para__________________________.
João descobriu que tinha no bolso_________________________________.
Concluíram que devia tê-la apanhado na_________________________.
juntamente com as luvas que deixara_____________________________.
Mas para não fazerem figuras ridículas foram perguntar
_________________________________.
Na ourivesaria o dono da loja________________atendia.
Quando o casal saiu, o dono percebeu____________________________.
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Capítulo 7
Quando os polícias chegaram, Pedro disse-lhes que já tinha
visto______________________nas_______________________.
A polícia informou que a quadrilha era conhecida pelo nome de
_________________________por saber usar______________________________.
O rubi encontrado no bolso do João era___________________________.
Antes de saírem da joalharia ficaram a saber que_________________
encontrado no bolso do João_______________________________.
Na rua as pessoas olharam-nos com___________________________.
Teresa e Luísa divertiram-se_________________________para
parecerem_______________________e a observar_______________________
e acabaram por chegar à conclusão que toda a gente
_______________________________________.
À noite todas imaginaram_________________________menos o Pedro,
que foi_____________________ler e reler_______________________. A certa
altura descobriu um texto com algumas letras e ficou a saber
que a Camila do retrato fazia____________________e guardavawww.editorial-caminho.pt | www.leya.com | www.uma-aventura.pt
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as______________________. Para cativar o interesse de Camila
Ferraz, resolveu______________________________. Assim ela e os pais
iam julgar que_______________________________.O pior foi que os
amigos___________________________. Ele não teve coragem de lhes
dizer____________________.
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Capítulo 8
No dia seguinte voltaram_________________________. Chico decidiu
_____________________________________.
Esperava encontrar______________________________. Como na escada
para o sótão faltavam degraus, resolveu__________________________.
Assim que se empoleirou__________________________, o algeroz
______________________________. Os amigos ficaram cá em baixo sem
saber o que fazer. Chico entrou no sótão e ficou tão admirado
com o que lá viu que_________________________.
Tentou comunicar com os amigos e não conseguiu. Voltou para
__________________________e os outros puseram a hipótese de ele
________________________________________.
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Capítulo 9
Os amigos entraram em casa e puderam ir ter com o Chico ao
sótão porque a Luísa________________________________. No meio das
velharias estava______________________de que faziam parte
________________________,_________________________,_____________________,
________________________,_________________________,_____________________,
________________________,_________________________,_____________________,
tudo em cima_________________________________.
Pedro pensou que as Mil Caras se tivessem disfarçado de
_________________________para fazerem________________________e
terem acesso àquele esconderijo. Os amigos não aceitaram
__________________________.
Quando estavam a discutir, ouviram_____________________. Pela
janela verificaram que o condutor era_____________________________.
Resolveram___________________________. Quem entrou no sótão foi´
_____________________________com uma rapariga de cabelo
_________________________que Pedro achou uma figura
________________________________.
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Estava a ser difícil aguentarem-se nos esconderijos e as gémeas
acabaram a gritar porque________________________________.
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Capítulo 10
O bandido apanhou_________________________. Chico saiu do
esconderijo com ______________________mas um rolo________________.
A bandida____________________ordenou que______________________. Só
ficaram no sótão____________________e_____________________. Cada um
______________________e prepararam-se para_________________________.
Mas as______________________não_____________________.
Não foi fácil saírem do sótão porque os bandidos________________.
A única hipótese foi_____________________, Pedro____________________.
Pediu ao João que fosse______________________________mas antes
devia________________________. Entretanto os bandidos levaram
Chico e as gémeas numa_______________________tapados com
________________________. A rapariga era_________________________.
Ouvindo a conversa dos bandidos perceberam que a família
Ferraz________________________. E o falso instrutor de ski tinha
____________________________.
Camila e Torcato pensaram voltar para trás em busca de Pedro
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e João mas____________________________.
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Capítulo 11
As gémeas e o Chico foram levados para_______________________e
enfiados_____________________onde havia imensos. Os queijos
serviam para_______________________________.
Camila e o pai________________________. Mas a zanga terminou
__________________________porque Camila queria voltar
__________________________com medo que_____________________________.
Perguntou-lhes por Pedro e João, eles disseram__________________.
Antes de sair, Camila enfiou na cabeça uma_______________________.
Pedro estendera-se_____________________com dores_________________.
João tentara esconder____________________atrás de__________________
e depois escondeu-as dentro do_________________________. Depois
foi_________________________. Pedro ficou só e com a cabeça cheia
de________________________. Ele ainda não sabia que__________________
fazia parte de___________________________. Quando a viu chegar
ficou muito______________________.
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Capítulo 12
Camila enganou o Pedro e depois levou-o até ao_________________.
Meteu as jóias_____________________e seguiu pelo caminho que
Pedro indicou para encontrarem______________________e de facto
__________________________.
Os dois rapazes só perceberam quem era Camila quando
_____________________________.
Ficaram aflitos e quiseram fugir mas ela usou um________________,
e Pedro perdeu______________________________.
João________________________e usou contra_____________________, que
________________________.
Como Pedro_________________________, João foi à______________________
buscar__________________________. Mas na volta não encontrou
_________________________________.
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Capítulo 13
João sentou-se_______________________. Apareceram_________________
que lhe ofereceram______________________. Ele_______________________.
Entretanto na cave os amigos______________________________. Os
bandidos divertiam-se a____________________________________. Não
podiam reagir porque______________________tinham esperança que
_______________________________mas ela________________________________.
Ficaram sozinhos até_________________________um dos elementos
da quadrilha foi_______________________e levou-os para
____________________________. Faial estava____________________________.
O pai de Camila não deixou que o abatessem porque
_______________________tentou cativá-lo com_____________________mas
Faial_______________________.
Mesmo assim, o homem não desistiu e mandou que o
metessem__________________________. Quem executou a tarefa foi
__________________________.
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Capítulo 14
O chefe da quadrilha ordenou a Torcato________________________. A
mulher de não queria porque aceitava___________________mas não
_______________________. Torcato foi lançá-los_________________________
muito_______________________.
Lá dentro havia___________________e não conseguiram_____________.
Era impossível saírem dali porque as paredes____________________
e porque mesmo________________________não________________________.
Era uma______________________de_______________________. Deitaram
uma corda, puxaram primeiro___________________________e ficaram
adiradíssimos que estivesse um grupo tão grande_______________.
O grupo, já salvo, decidiu____________________para___________________
com a ajuda dos__________________________.
Na véspera de regresso, fizeram um________________________com
________________________. Divertiram-se________________________e de
madrugada João_______________________________.
Atrás de um cume da montanha brilhava_________________________.
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